
أحرز نادي كاشيما أنتلرز الياباني 
ل��ق��ب دوري أب���ط���ال آس��ي��ا ف���ي ك��رة 
القدم للمرة األول��ى في تاريخه، بعد 
تعادله ف��ي إي��اب ال���دور النهائي مع 
بيرسيبوليس اإلي��ران��ي صفر-صفر 
السبت على ملعب أزادي في طهران، 

مستفيدا من تقدمه ذهابا بهدفني.
وخ��ل��ف ك��اش��ي��م��ا، أجن���ح األن��دي��ة 
اليابانية مع ثمانية ألقاب في الدوري، 
مواطنه أوراوا ري��د دامي��ون��دز حامل 
لقب نسخة 2017 على حساب الهالل 

السعودي.
من جهته، فشل بيرسيبوليس، املتوج 
بلقب ك��أس ال��ك��ؤوس اآلس��ي��وي��ة عام 
1991 والذي أصبح أول فريق إيراني 
يبلغ النهائي منذ ذوب آهن في 2010، 
في اح��راز باكورة ألقابه في املسابقة 

واألول لبالده منذ باس في 1993.
وت��أه��ل كاشيما إل��ى ك��أس العالم 

لألندية لتمثيل القارة اآلسيوية.
ودان��ت األفضلية في الشوط األول 
لبيرسيبوليس م��ن دون أن يرتقي 
املستوى إل��ى طموح اجلماهير. وفي 
ال��ث��ان��ي، عجز العبو املضيف ع��ن فك 
الشيفرة الدفاعية لكاشيما الذي حقق 

مبتغاه ونال اللقب القاري األول.
وك���ان أن��ت��ل��رز حقق ع���ودة رائعة 
ف��ي نصف النهائي، وتخطى س��وون 
سامسونغ بلووينغز الكوري اجلنوبي 
6-5 مبجموع املباراتني، ليبلغ النهائي 
للمرة األول��ى في تاريخه. ففي مباراة 
الذهاب على أرض��ه، متكن كاشيما من 
قلب تخلفه صفر2- الى فوز قاتل 2-3 
في الوقت ب��دل الضائع، وأع��اد الكرة 
ايابا بقلب تأخره 1-3 الى تعادل 3-3 

في الدقائق األخيرة.
وأص��ب��ح ح���ارس ك��اش��ي��م��ا ك��وون 

سون-تاي )34 عاما( أول العب يحرز 
اللقب ثالث م��رات بعدما حمله مرتني 
مع شونبوك موتورز الكوري في 2006 

و2016.
ويعتقد ج��و أوي���وا م��درب كاشيما 
أنتلرز أن ف��وز فريقه الياباني بلقب 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم ألول مرة 
أهم من خوض مباراة قوية أمام ريال 
مدريد في نهائي كأس العالم لألندية 

منذ عامني.
وق��ال أوي��وا للصحفيني ”أنا فخور 
جدا أننا فزنا بلقب دوري أبطال آسيا 

ألول مرة.
”واجهنا ريال مدريد في نهائي كأس 
العالم لألندية منذ عامني لكن بالنسبة 

لي أشعر برضا أكبر بفوزنا باللقب“.
وأض����اف ”اسم ك��اش��ي��م��ا أن��ت��ل��رز 

سيتردد في آسيا بأكملها“.
وكان أوي��وا يعمل كمساعد للمدرب 
في كاشيما عندما تأهل لكأس العالم 
كبطل للدوري الياباني وبلغ حينها 
النهائي في 2016 على أرضه ثم تولى 
املسؤولية بعد إقالة امل��درب ماساتادا 

إيشي بعدها بستة أشهر.
وق��ال أوي��وا ”كانت م��ب��اراة صعبة 
لكن الفريق لعب بقوة وقاتل وأنا سعيد 
جدا بالنتيجة. فقدت صوتي لكن األمر 

يستحق“.
وأض��اف ”بيروزي هو أق��وى فريق 
نلعب أم��ام��ه ف��ي دوري أب��ط��ال آسيا 
ه��ذا امل��وس��م. األم��ر ال يتعلق بالفريق 
نفسه واألسلوب اخلططي لكن بسبب 

اجلماهير أيضا التي كانت مذهلة“.
وتابع ”قلت إن هدفنا هو الفوز في 
استاد أزادي لكن تابعنا جميعا مدى 
صعوبة مواجهة بيروزي على أرضه. 

أمتنى للفريق كل التوفيق“. 
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جانب من تتويج كاشيما أنتلرز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا

فاز حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز 
على ضيفه ب��روك��ل��ني نتس 100-116، 
وتورونتو راب��ت��ورز على ضيفه نيويورك 
نيكس 128-112، ضمن سلسلة من مباريات 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني التي 

أقيمت السبت.
ومتكن غولدن ستايت، في غياب إثنني من 
أبرز العبيه بسبب اإلصابة، ستيفن كوري 
أفضل العب في ال��دوري مرتني، ودراميوند 
غرين، من حتقيق الفوز احلادي عشر له في 

13 مباراة هذا املوسم.
وجتاوز متصدر ترتيب املنطقة الغربية، 
خسارته اخلميس أم��ام ميلووكي باكس 
والتي كانت األولى له بعد ثمانية انتصارات 

متتالية. 
وفي غياب كوري، كان كيفن دورانت على 
املوعد مجدداً، مع 28 نقطة وخمس متابعات 
و11 متريرة حاسمة، وأض��اف كوين كوك 
27 نقطة هي األعلى له هذا املوسم، وكالي 

طومسون 24 نقطة. 
وأنهى غولدن ستايت سلسلة من ثالث 
انتصارات متتالية لبروكلني، وكبده اخلسارة 

السابعة في 13 مباراة.
ولم مينح غولدن ستايت منافسه فرصة 
كبيرة في املباراة، إذ أّن التقدم األكبر الذي 
حققه بروكلني ك��ان بست نقاط في اجلزء 
األول من الربع األول، قبل أن يوسع ووريرز 
الفارق تدريجاً، والذي وصل إلى 24 نقطة في 
الربع األخير، قبل أن يقلصه الضيوف بنهاية 

املباراة.
وفي مقابل جناح متصدر ترتيب املنطقة 
الغربية، واصل متصدر الشرقية تورونتو 
رابتورز بدايته الالفتة لهذا املوسم، وحقق 
الفوز الثاني عشر له في 13 مباراة، وذلك على 

حساب ضيفه نيويورك نيكس.
وك���ان األف��ض��ل ف��ي ت��ورون��ت��و باسكال 
سياكام الذي سجل 23 نقطة هي األعلى في 
مسيرته، وأضاف ثالث متابعات ومتريرتني، 
بينما ساهم كاوهي لينارد ب�12 نقطة وسبع 

متابعات وثالث متريرات.
وخسر ميلووكي السبت أم��ام مضيفه 
ل��وس أجنليس كليبيرز بعد مباراة مثيرة 
انتهت بنتيجة 128-126 بعد التمديد، 
بفضل محاولة ناجحة لالعب لوس أجنليس 

لو وليامس قبل نهاية الشوط اإلضافي ب� 
1،3 ثانية.

وك��ان األفضل في صفوف الفائز، العبه 
مونترزل هاريل الذي شارك كبديل وسجل 
26 نقطة وحقق تسع متابعات ومتريرة 
حاسمة، بينما أضاف زميله باتريك بيفيرلي 
21 نقطة وخمس متابعات وثالث متريرات 

حاسمة. 
وك���ان األف��ض��ل ف��ي ص��ف��وف ميلووكي 
اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو مع 27 نقطة 

و18 متابعة.
وعلى رغم أن خمسة من العبي ميلووكي 
سجلوا 14 نقطة على األقل، إال أّن ذلك لم يكن 
كافياً لتفادي تلقي فريقهم اخلسارة الثالثة له 
هذا املوسم في 12 مباراة، والثانية في آخر 

ثالث مباريات.
وصنع لوس أجنليس بداية فارقاً مريحاً 
وصل في ختام الربع األول إلى تسع نقاط، 
إال أّن ميلووكي رد بقوة في الثاني وأنهاه 

40-29 لصاحله.
وفي الربع الثالث، ع��ادت األفضلية الى 
كليبيرز ال��ذي تفوق 27-20، قبل أن يجر 

ميلووكي املباراة إلى شوط إضافي بإنهائه 
الربع األخير 30-35.

ومتكن ميلووكي من معادلة النتيجة في 
الوقت األصلي بفضل رمية ثالثيو إلريك 

بليدسو قبل نهاية املباراة بنحو ست ثوان.
أما القطب الثاني ملدينة لوس أجنليس، 
ليكرز، فقاده النجم ليبرون جيمس إلى الفوز 

على مضيفه ساكرامنتو كينغز 86-101.
وكان جيمس األفضل في صفوف فريقه مع 
25 نقطة، ليقوده إلى حتقيق الفوز السادس 
في 12 مباراة، على حساب ساكرامنتو الذي 
ك��ان أفضل مسجل له دي آرون فوكس مع 

21 نقطة.
والسبت أيضاً، فاز داالس مافريكس على 
أوكالهوما سيتي ثاندر 111 - 96، وواشنطن 
ويزاردز على ميامي هيت 116-110، وسان 
انتونيو سبيرز على هيوسنت روكتس 96 - 
89، وشيكاغو بولز على كليفالند كافالييرز 
99-98. وممفيس غريزليز على فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 112 - 106 بعد التمديد، 
ونيو أورليانز بيليكانز على فينيكس صنز 

.99 - 119

غولدن ستايت يفوز  وتورونتو يسقط نيكس

جانب من مباراة غولدن ستايت ووريرز وبروكلني نتس

واصل فريق احتاد جدة السعودي نتائجه السلبية 
في مسابقة دوري كأس األمير محمد بن سلمان لكرة 
القدم، وتلقى هزميته الثالثة على التوالي هذا املوسم 
بخسارته أمام مضيفه الفيحاء 1-2 السبت في اجلولة 

التاسعة من املسابقة.
وت��ق��دم الفيحاء ب��ه��دف سجله دانيلو أسبريليا 
ف��ي الدقيقة 16 وت��ع��ادل احت��اد ج��دة بهدف سجله 
روماريو ريكاردو دا سيلفا )رومارينيو( في الدقيقة 
23، وأضاف ألكساندروس تزيوليس الهدف الثاني 

للفيحاء في الدقيقة 59.
ورف��ع الفيحاء رصيده إل��ى عشر نقاط في املركز 
العاشر وتوقف رصيد احت��اد ج��دة عند نقطتني في 

املركز السادس عشر األخير.
وفشل احتاد جدة في حتقيق أي فوز في الدوري هذا 
املوسم، حيث تعد هذه اخلسارة هي السابعة للفريق 
في الدوري هذا املوسم مقابل التعادل في مباراتني فقط.

في املقابل، يعد هذا الفوز هو الثالث للفيحاء في 
الدوري هذا املوسم مقابل اخلسارة في خمس مباريات 

والتعادل في مباراة وحيدة.

كاشيما الياباني بطاًل آلسيا على حساب بيرسيبوليس اإليراني

االحتاد يواصل السقوط ويخسر من الفيحاء في الدوري السعودي

احتاد جدة يواصل نتائجه السلبية في الدوري السعودي
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الزمالك يهزم اإلنتاج احلربي 
ويعزز صدارته للدوري املصري

ع��زز فريق الزمالك موقعه ف��ي ص���دارة ال��دوري 
املصري املمتاز لكرة القدم، بعد ف��وزه على مضيفه 
اإلنتاج احلربي 2-1 خ��الل امل��ب��اراة التي جمعتهما 

السبت في اجلولة الرابعة عشر من الدوري.
وي��دي��ن ال��زم��ال��ك بالفضل ف��ي ه��ذا ال��ف��وز لالعبه 
يوسف إبراهيم أوباما ال��ذي سجل هدفي فريقه في 
الدقيقتني 16 و81، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه 
لإلنتاج احلربي محمد رجب من ركلة جزاء في الدقيقة 
السادسة من الوقت احملتسب بدال من الضائع للمباراة.

وأه��در أحمد شديد قناوي، العب اإلنتاج احلربي، 

ركلة جزاء في الدقيقة 31.
ورف��ع الزمالك رصيده إل��ى 26 نقطة في ص��دارة 
الترتيب بفارق ست نقاط عن أق��رب مالحقيه مصر 
للمقاصة، فيما توقف رصيد اإلنتاج احلربي عند 19 

نقطة في املركز اخلامس.
يذكر ان هذا الفوز هو الثامن للزمالك في الدوري هذا 
املوسم مقابل اخلسارة في مباراة وحيدة والتعادل في 
مباراتني، فيما تعد هذه اخلسارة هي الثالثة لإلنتاج 
احلربي في ال��دوري هذا املوسم مقابل الفوز في أربع 

مباريات والتعادل في سبع.

لقطة من مباراة الزمالك واإلنتاج احلربي

األهلي يناقش اخلميس أوضاع فريقه 
بعد خسارة اللقب اإلفريقي

قرر مجلس ادارة النادي األهلي املصري برئاسة 
محمود اخلطيب عقد اجتماع اخلميس املقبل لدراسة 
وض��ع الفريق، وذل��ك في اول رد فعل على اخلسارة 
املدوية ام��ام الترجي الرياضي التونسي )صفر3-( 

اجلمعة في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.
وكتب األهلي ال��ذي ف��از فريقه ذهابا على أرضه 
3-1 االسبوع املاضي، على موقعه الرسمي ان مجلس 
اإلدارة سيعقد اخلميس اجتماعا »ملناقشة العديد من 
امللفات التي تخص قطاعات النادي املختلفة عقب عودة 
رئيس النادي من أملانيا األرب��ع��اء حيث ك��ان يجري 

بعض الفحوص الطبية هناك«.
وذك���رت م��ص��ادر األه��ل��ي أن اخلطيب طلب إع��داد 
تقارير إدارية وفنية وطبية شاملة عن الفريق األول 

بخصوص الفترة السابقة من املوسم احل��ال��ي، من 
محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة واملدرب العام، 
والفرنسي باتريس كارتيرون املدير الفني، والدكتور 

خالد محمود طبيب الفريق.
ووجه رئيس النادي بسرعة االنتهاء من إعداد هذه 
التقارير ملناقشاتها معه فور عودته من أملانيا اخلميس 

املقبل الذي يشهد أيًضا اجتماًعا للجنة الكرة.
 وت��وج��ه اخلطيب السبت م��ن تونس إل��ى أملانيا 
مباشرة، إلجراء بعض الفحوصات الطبية الضرورية 
والتي كان قد أجلها أكثر من مرة نظرا جلدول أعماله 
املزدحم في فترة إعداد الالئحة األساسية ثم انشغاله 
مع الفريق األول بعد بلوغه نهائي بطولة إفريقيا، 

حسب املصادر نفسها.

سلمان بن إبراهيم وإنفانتينو يشيدان 
بحضور اإليرانيات للنهائي اآلسيوي

أش��اد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
االحت��اد اآلسيوي وجياني إنفانتينو رئيس االحتاد 
الدولي )الفيفا( بسماح إي��ران للمشجعات بحضور 

إياب نهائي دوري أبطال آسيا في طهران السبت.
ولم تسمح السلطات للنساء والفتيات اإليرانيات 
بحضور أي حدث رياضي للرجال في البالد منذ قيام 
الثورة اإلسالمية قبل 39 عاما ولم يكن يسمح لهن 

مبتابعة مباريات األندية الكبرى منذ 1981.
لكن حضرت أكثر من أل��ف ام��رأة في إي��اب نهائي 

دوري األبطال.
ورغم دعم املشجعات لم يتمكن بيروزي اإليراني 
من الفوز واكتفى بالتعادل دون أهداف ليذهب اللقب 
اآلسيوي إلى كاشيما أنتلرز الياباني الذي فاز -2صفر 

ذهابا على أرضه قبل أسبوع واحد.
وقال الشيخ سلمان ملوقع االحتاد اآلسيوي »كرة 
القدم في آسيا تدمج اجلميع دائما واالحتاد اآلسيوي 

يرحب باجلماهير بغض النظر عن العقيدة أو املعتقد 
أو اجلنس أو العرق«. وأض��اف »أشكر السلطات في 
إيران على جعل هذا األمر ممكنا حتى يكون احلضور 
اجلماهيري متنوعا وميثل كافة فئات املجتمع في هذه 

الفعالية االستثنائية«.
كما أش��اد إنفانتينو رئيس الفيفا بذلك وق��ال »أنا 
سعيد حلضور هذا احلدث حيث حضرت املشجعات 

اإليرانيات إلى مباراة رسمية ألول مرة منذ 40 عاما«.
وأضاف »حضور أكثر من ألف امرأة ومشاركتهن 
بتشجيع فريقهن املفضل وح��دوث هذا األم��ر في أهم 
مباريات املوسم في كرة القدم اآلسيوية يجعل ما حدث 
أكثر متيزا«. وبدأت إيران في تخفيف القيود املفروضة 
على حضور املشجعات عندما سمحت حلوالي 100 
امرأة بحضور مباراة ودية بني إيران وبوليفيا في 16 
أكتوبر. وشهد استاد أزادي حضور حوالي 80 ألف 

متفرج يوم السبت


